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v době, kdy jsme připravovali další vydání Zpravodaje FK Hodonín, jsme vůbec netušili,  
jak moc se nám všem změní  život. To, co jsme přijímali s naprostou samozřejmostí,  
je dnes často nedostupné, a naopak to, co se jevilo jako složitý a závažný problém, 
se zdá naopak nicotné.

I přes všechny události jsme se rozhodli zaslat vám informace o dění z našeho fotbalového 
klubu. Najdete zde informace o zimní přípravě, o turnajích a akcích, které se již událi,  
no a v neposlední řadě i o plánovaných akcích.

Ano plánujeme aktivně dále, protože věříme, že toto období se nám podaří ve zdraví 
překonat. A všichni se těšíme, že se zase společně potkáme.

I zde ze stránek našeho zpravodaje na vás všechny apelujeme, dodržujte pokyny 
a nařízení krizového řízení České republiky, noste roušky a podporujte všechny,  
kteří si často nemohou pomoci sami. A samozřejmě patří dík všem těm v první linii,  
kteří zabezpečují nezbytný chod společnosti.

Velké DÍKY.

Všem přejeme hodně zdraví a na brzkou shledanou

Tým FK Hodonín

ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení sportovní přátelé,
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Příprava A týmu byla zahájena ve středu v prvním 
týdnu v novém roce na stadionu U Červených domků 
a zde probíhala většina tréninkových jednotek. 
Do přípravy nastoupilo celkem 24 hráčů včetně 
brankářů.

Noví hráči v zimní přípravě 
Norbert MIHÁL ze slovenského Rohožníku, Igor PETRÁK 
(Ratíškovice, bývalý odchovanec), Andres SANPEDRO 
(Venezuela, italská Parma), Daniel NETOPILÍK (Břeclav), 
Michal ŠEVČÍK, Ondřej POLÁCH, Jakub KAŇOVSKÝ 
(všichni z dorostu FKH).
Postupně se k týmu připojili KOSOVIČ Veselin  
(Srbsko, zkouška, u týmu zůstal), Miodrag MILINKOVIČ 
(Srbsko, u týmu skončil) a z Blanska přišli Dominik 
URBANČOK a Mohamed TRAORÉ. Na poslední chvíli 
se podařilo přivést bývalého hráče Jakuba KOSORÍNA 
z druholigové slovenské Petržalky.
Před jarní částí tým opustil Martin BLAŽEK (Bzenec),  
Jan HROMEK (hostování Ratíškovice) a Dan NETOPILÍK.

Zimní příprava
Díky dobrým podmínkám v areálu ČD hráči absolvovali 
55 tréninkových jednotek nejen na stadionu, ale 
příprava byla zpestřena o Alpinning (areál obchodního 
centra IRO) a trampolíny v Jumping street centru.

Příprava byla koncipována nad úroveň divize s prvky 
z vyšších soutěží, aby si hráči zvykali na větší náročnost,  
což jsou požadavky vyšší soutěže. 
První část byla zaměřena na rozvoj kondiční složky 
převážně s míčem proložené běhy na tartanu a umělé 
trávě v areálu ČD a doplněné o zmíněný alpinning, 
zaměřený na běh. K rozvoji koordinační a odrazové  
síly nám pomohl jumping. 
Druhá část k blížícímu se zahájení jarní části MSD  
převládala vesměs na umělé trávě a hlavní náplní 
tréninkových jednotek byly postupně herní činnosti 
s míčem, rychlost, součinnost formací a zdokonalování 
celkové herní koncepce týmu.

ZIMNÍ PŘÍPRAVA 2020 
“A” TÝM FK HODONÍN

A TÝM FK HODONÍN
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A TÝM FK HODONÍN

Díky nezvykle dlouhé zimní přestávce (poslední mistrovské 
utkání tým odehrál začátkem listopadu 2019) byla příprava 
náročná nejen po stránce fyzické, ale i psychické.  
Proto jsme se snažili vložit na každý víkend přípravné 
utkání převážně s týmy z vyšších soutěží.

Postupně jsme odehráli celkem 8 utkání (3x výhra,  
3x remíza a 2x prohry) a generálkou na mistrovské  
utkání bude utkání se Zbrojovkou Brno B. 

Šanci dostali všichni hráči a výkony měly stoupající 
tendenci. Příslibem je, že ve všech utkáních jsme byli 
herně rovnocenným, ne-li lepším soupeřem týmů z vyšší 
soutěže. A hráči ukázali, že budou na jarní mistrovskou část 
dobře připraveni nejen fyzicky, ale věříme, že také herně 
a prokážou kvalitu i výsledkově.

Přátelská utkání samozřejmě ukázala i na nedostatky, 
které musíme do začátku soutěže ještě odstranit. Důležité 
je, aby byl tým herně sjednocený, tudíž pracujeme také 
na zakomponování příchozích hráčů do týmu, aby dobře 
zapadli a byli platnými členy týmu.

Hráči v přípravě ukázali velice dobrý charakter, poctivě 
pracovali a jako tým ukázali, že pro náš společný cíl,  
což je postup do 3. ligy, jsou odhodláni udělat maximum.  
To samé i realizační tým.

Cíl na jarní zápasy
Jaro bude těžké nejen po stránce herní, ale i psychické. 
Už i díky stížené tréninkové přípravě kvůli COVID 19. 
Všichni sportovci jsme na tom ale stejně a je na každém 
individuálně z nás, jak se k tomu postavíme a my máme 
velké odhodlání na sobě pracovat. Chce to trpělivost, 
odolnost, soudržnost všech a vytyčený cíl se podaří 
dosáhnout. Věříme v něj. V nás.

Díky podpoře MND a lidí kolem fotbalu pevně věřím, 
že to společně zvládneme a po sezoně budeme moci 
konstatovat, že ta dřina se vyplatila a že jsme na nejlepší 
cestě pozvednout hodonínský fotbal. Jsme odhodláni dát 
do toho maximum, předvedenou hrou bavit také lidi, ať si 
jich do ochozů najde cestu čím dál víc.

Pavol Švantner
trenér týmu A
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přípravných zápasů: 

ZNOJMO (3. LIGA) 3:3

MALŽENICE (3. LIGA, SLOVENSKO) 2:2

LANŽHOT (DIVIZE D) 4:2

ZLÍN B (3. LIGA) 1:2

ROSICE (3. LIGA) 2:2

MUTĚNICE (KP) 4:1

N. MĚSTO N/V  1:3

START BRNO (DIVIZE D) 2:0

Momentálně  
jsou kvůli COVID 19  
jarní zápasy  
pozastaveny.

SLEDUJTE NAŠE FACEBOOKOVÉ STRÁNKY 

S AKTUÁLNÍMI INFORMACEMI. 

Výsledky



Ženy
Ženy měly svou přípravu trochu komplikovanější.  
Část hráček působí v místním futsalovém mužstvu 
a tak rozdělily své síly mezi oba oddíly. Hráčský kádr 
se stabilizoval a zatím jedinou posilou je bývalá hráčka 
Slovácka, Kristýna Daňková. V jednání jsou další jména, 
ale vše je zatím otevřené. Do bojů o mistrovské body se 
měly ženy zapojit první víkend v dubnu na půdě Loděnic 
na severu Moravy.

Žačky
Kategorie žaček trénuje pod vedením Magdy 
Chromečkové. Téměř celou zimu bojovaly holky s kluky 
v okresní fotbalové lize. Tam se vůbec neztratily, neboť 
do závěrečného finálového boje postoupily z pěkného 
pátého místa. Páté místo si dokázaly i ve finálovém turnaji 
obhájit. Své síly poměřily také v domácím halovém 
turnaji s předními slovenskými mužstvy z Trnavy, Myjavy 
a severomoravskými Vítkovicemi.

Mladší a starší přípravka
V neposlední řadě tu máme naše nejmenší fotbalové 
naděje - mladší a starší přípravku. Holky pečlivě trénují 
pod dohledem trenérů Radka Lungy a Drahoše Buráně. 
Jejich hráčský kádr se neustále rozrůstá, neboť téměř 
každý týden se k nim připojují nové holky, které mají 
velký zájem u nás hrát. Pomalu už nejmenším začíná být 
docela těsná ta naše nová nafukovačka. Zájem nás velmi 
těší a jsme za to rádi.

Starší i mladší přípravka se taky rvala s kluky o body 
v okresní halové lize a oba týmy si vedly velmi dobře. 
Starší holky postoupila do finálových bojů z prvního místa 
a mladší si to velké finále taky zahrají. Mimo to ještě starší 
holky uspěly i na kvalitně obsazeném chlapeckém turnaji 
ve Velké Bystřici, kde skončily hned za Baníkem Ostrava 
na druhém místě.

ŽENSKÝ A DÍVČÍ FOTBAL
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Zimní měsíce slouží v kopané nejen k menšímu oddechu přes novoroční svátky, 
ale také k postupnému rozjezdu a k přípravě na jarní sezónu. Stejně jak mužští 
a chlapečtí kolegové, i ženy, dívky a holky se s vervou pustily do zimní přípravy. 

OHLÉDNUTÍ ZA ZIMNÍ PŘESTÁVKOU 
V ŽENSKÉM A DÍVČÍM FOTBALE

#holkytaky

Nábor byl kvůli  
COVID 19 zrušen. 
Sledujte naše facebookové 

stránky, budeme vás informovat 

o novém termínu náboru dívek 

všech věkových kategorií.
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Jarní sezóna
V jarních měsících jsme plánovali spoustu zajímavých 
fotbalových akcí a snad i úspěšných kroků ke zkvalitnění 
a zviditelnění dívčí kopané. Jakmile budeme moct zase 
trénovat pohromadě, naší novou domovskou základnou 
se stane areál na Nesytu, kde budeme mít kvalitní zázemí. 
Jakmile COVID 19 pomine, rádi bychom uspořádali 
společné soustředění, kde doladíme formu na jarní  
mistrovské zápasy proti klukům a na dívčí ligu.

Kouzelná „šedesátka“
V současné době máme registrovaných více jak 60 žen 
a dívek, které hájí barvy našeho klubu. 
Odměnou toho,  že svoji práci děláme všichni srdcem 
a s láskou k fotbalu, je pro nás to, že se o nás mluví 
za hranicemi nejen okresu či kraje, ale hlavně to, že jsou 
ty naše holky u nás spokojené a námi tou láskou k fotbalu 
jsou snad už i nakažené.

Jiří Jílek
Manažer ženské a dívčí kopané

ŽENSKÝ A DÍVČÍ FOTBAL
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Pokud COVID 19 
dovolí, plánujeme:

30. května
odehrají ženy v Dubňanech benefiční zápas 
na podporu projektu Život v kufříku. Naše pozvání 
přijalo prvoligové mužstvo FC Viktoria Plzeň 
spolu s reprezentačním trenérem Karlem Radou. 
V předzápase se utkají naše žačky s prvoligovými 
žačkami 1.FC Slovácko. A každopádně svůj um zde 
předvedou i ty naše nejmenší.

červen
V červnu pořádáme pro všechny naše dívčí kategorie 
domácí mezinárodní turnaje, zájem projevily týmy 
ze Slovenska, Maďarska a Rakouska. A pro ty naše 
nejmladší bude asi vrcholem sezóny účast na velkém 
několikadenním turnaji v Polsku.

AKTUÁLNĚ
Aktuální informace o nás můžete najít na webových 
stránkách, kde jsou soupisky, fotogalerie a výsledky 
našich šikovných hráček. 

http://www.fkhodonin.com/zensky-fotbal

Pozvánky



Od listopadu dodnes se tu odtrénovalo téměř 250 
tréninkových jednotek všech kategorií, prioritně 
však přípravek, dívčích týmů a žákovských kategorií. 
O víkendech se hala využívala pro přípravná utkání 
nebo tzv. "3Angly", což jsou miniturnaje 3 týmů. 
V dopoledních hodinách zde probíhají i hodiny 
"Školek v pohybu" pro ZŠ U Červených domků.
Hned první sezóna ukázala obrovský význam této haly 
ve sportovní přípravě našich mládežnických týmů. 
Znovu bychom chtěli poděkovat vedení Města 
Hodonín za investici do této haly. Protože díky tomu 

zde může pravidelně trénovat téměř 250 našich kluků 
a holek, další děti z projektu "Školky v pohybu" 
a také veřejnost.
Halu využívá také atletický oddíl. Přišla určitě vhod 
i v době rekonstrukce tělocvičny ZŠ. 
Poděkování patří také pracovníkům TEZA Hodonín 
za dovybavení prostor a bezproblémové provozování 
Nafukovačky po celou zimu.  

Michal Bíza
Vedoucí mládeže

NAFUKOVAČKA

Letošní zimní přípravu jsme si výrazně zpestřili díky tréninkům v nové Nafukovačce. 

V NOVÉ NAFUKOVAČCE
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První sezóna
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Výjimkou byl turnaj pro U10, kde už se určuje pořadí 
a my jsme velmi rádi, že naši kluci r. 2010 obsadili 
krásné 2. místo. O to víc nás to těší, protože na domácím 
turnaji necháváme hrát všechny hráče kádru, aby se 
mohli předvést rodičům, babičkám, dědečků a našim 
fanouškům, kteří se přijdou podívat.

Pro turnaje využíváme sportovní haly Želva Dubňany 
a TEZA Hodonín, které mají pro naše podmínky velmi 
dobré zázemí. A dovolím si tvrdit, že patří k nejlepším 
v celé republice. 

Do série turnajů se nám povedlo přivést kluby s velmi 
úspěšnou historií i současností. Například Slovan 
Bratislava, Inter Bratislava, AS Trenčín, Juventus Žilina, 
MFK Skalica atd. Velkou zajímavostí byla účast týmu FC 
IMAS Inter Academy Slovakia, což je oficiální fotbalová 
akademie Interu Milán na Slovensku! Taktéž nás těší 
pravidelná účast RAČA Bratislava, která jezdí na naše 
turnaje ve všech kategoriích už 10 let. A to už je krásná, 
pravidelná spolupráce. Nesmíme opomenout účast 
regionálních klubů z okolí: MSK Břeclav, TJ Heršpice, FC 
Hustopeče, MiRaVA, Sokol Lanžhot, atd. Vždy jsme velmi 
rádi za jejich účast.

Asi se opakujeme. Ale bez těchto lidí by to opravdu 
nešlo. Proto opět velké poděkování patří rodičům našich 
hráčů, kteří velmi ochotně pomáhají s organizací turnajů, 
které díky tomu mají velkou odezvu od zúčastněných 
týmů. Děkujeme. Hlavní tíha organizace leží 
na samotných trenérech jednotlivých kategorií a také jim 
patří velké díky.

Jaro klepe na dveře. A my se všichni těšíme jako správní 
fotbalisté na zelený trávník. Ale příští zimu opět spustíme 
kolotoč halových turnajů. 

Michal Bíza
Vedoucí mládeže

MEZINÁRODNÍ HALOVÉ TURNAJE A MLÁDEŽ

V rámci zimní halové sezóny jsme pro naše přípravkové týmy uspořádali sérii mezinárodních halových 
turnajů. U těch nejmenších hrajeme tyto turnaje bez evidence výsledků a tím pádem se vítězem stává každý 
hráč, který se turnaje zúčastní. Za předvedené výkony si všichni hráči zaslouženě odnesli medaili i nějakou 
drobnou sladkost. 

MEZINÁR    DNÍ ZIMNÍ HAL    VÉ 
TURNAJE MLÁDEŽ
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Hraje se každý druhý víkend od listopadu do března ve sportovní 
hale v Lužicích. V letošním ročníku jsme měli v kategorii starších žáků 
přihlášený jeden tým a v kategorii mladších žáků týmy dva. Za starší 
žáky hráli "namíchaní" kluci z U14 a U15. U mladších žáků byl jeden 
tým chlapecký, kde jsme nasazovali hráče z U12 a U13. Druhý tým 
byly naše holky - mladší žákyně. A jak naše týmy obstály?

Mladší žákyně - 5. místo
Ve finálovém turnaji OHL mladších žáků naše holky ani 
jednou neprohrály. Ve čtvrtfinále remizovaly s Krumvířem 
2:2 (Chromečková 2x), bohužel prohrály na penalty a tím 
byla cesta k medailím zavřená. Holky se ale nevzdaly 
a v dalších utkání s Moravou (1:1, Chromečková) už 
penaltový rozstřel zvládly a dostaly se do boje o 5. místo.
Ve svém posledním utkání na letošní OHLce holky 
jasně vyhrály 5:1 nad Ratíškovicemi (Chromečková 4x, 
Poláchová). Po takovém průběhu by mohlo celkové 5. 
místo trochu mrzet, ale kdo viděl naše holky hrát, tak 
musí potvrdit, že na "umělecký dojem" by si zasloužily 
medailové umístění. A v našich očích jej rozhodně mají.

Nejlepší hráč OHL 
a Nejlepší brankář OHL
Svědčí o tom i fakt, že Nejlepším hráčem finálového dne OHL se 
stala Nicole Chromečková a Nejlepším brankářem Sabina Trubačová. 
A to už je v chlapecké soutěži dost jasný důkaz herních kvalit našich 
holek. Velká gratulace.  Celému týmu tleskáme k perfektním výkonům 
a všem hráčkám a jejich trenérům děkujeme za vzornou reprezentaci 
v průběhu celé OHLky.

Pořadí finále OHL:
1.  Hroznová Lhota
2.  Veselí/Strážnice B
3.  FK Hodonín A
4.  Krumvíř
5.  FK Hodonín B

Nejlepší hráč OHL: Chromečková Nicole - FK Hodonín B
Nejlepší brankář OHL: Trubačová Sabina - FK Hodonín B
Nejlepší střelec OHL: Němeček Radim - Krumvíř
Všem medailistům a jednotlivým oceněným blahopřejeme.
Poděkování patří panu Josefu Foltýnovi za organizaci  
celé OHL 2019/2020.

OKRESNÍ HALOVÁ LIGA  A STARŠÍ A MLADŠÍ ŽÁCI

Okresní halová liga starších a mladších žáků je seriál miniturnajů 
pro týmy z regionu Hodonínska a má téměř 10-ti letou tradici. 

OHL STARŠÍCH 
A MLADŠÍCH ŽÁKŮ 
2019/2020
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OKRESNÍ HALOVÁ LIGA A STARŠÍ A MLADŠÍ ŽÁCI 

OHL Mladší žáci - 3. místo
Naši mladší žáci vybojovali bronzové medaile 
na finálovém turnaji OHL mladších žáků. Finálový 
turnaj odehráli hráči U12, protože kluci U13 odjeli 
na herní soustředění. Hoši s přehledem zvládli 
čtvrtfinále proti Veselí/Strážnice A 6:2 (Sklenský 2x, 
Bernatík 2x, Urbánek, Dima).
Výsledkově nevyšlo semifinále proti Veselí/Strážnice 
B 0:1. V boji o 3. místo s Krumvířem (4:4, Dima 2x, 
Glos, Bernatík) nakonec došlo až na penalty. Tady 
byl důležitý výkon brankáře Nálepy, který zlikvidoval 
všechny pokusy soupeře a náš vítězný gól proměnil 
Koch.
Nejlepším hráčem našeho týmu se stal Martin Čejka. 
Všem našim klukům a trenérům, kteří absolvovali celý 
seriál OHL blahopřejeme k výkonům a děkujeme 
za reprezentaci FK Hodonín.

Starší žáci - 1. místo
Naši starší žáci dnes úspěšně zakončili seriál 
miniturnajů OHL. Finálový turnaj se hrál stylem "PLAY-
OFF". Naši kluci vyhráli všechna tři utkání.
Ve čtvrtfinále těsně porazili Rohatec 2:1, semifinále 
ovládli výhrou 6:0 nad týmem Moravy a v dramatickém 
finále porazili Lovčice 1:0 brankou až v úplném závěru 
utkání. 
Nejlepším hráčem dnešního finálového turnaje se stal 
náš Dany Hána. Nejlepším kanonýrem celé OHLky je 
Peťa Sekanina z týmu Lovčic. Nejlepším brankářem 
finálového dne byl vyhlášený Jarda Dohnálek ze 
spojeného týmu Dubňany/Mutěnice. Ocenění Nejlepší 
hráč za FK Hodonín po zásluze získal střelec vítězné 
finálové branky Míša Ralbovský.
Našim klukům a trenérům, stejně jako všem oceněným 
hráčům a medailistům finálového turnaje srdečně 
blahopřejeme. Velké poděkování patří panu Foltýnovi 
za organizaci celé OHLky.

Michal Bíza
Vedoucí mládeže



I přes náledí a vlnu nemocí "doklouzalo" v neděli  
26. 1. na Želvu téměř 50 kluků a holek, kteří devadesát 
minut běhali, skákali, soutěžili, prostě sportovali. 
Velké poděkování patří všem rodičům, že si pro své 
děti na nedělní dopoledne vybrali sportování s našimi 
trenéry a trávili s námi svůj víkendový čas.
Jako vždy měly největší zastoupení děti ze školek 
v Dubňanech, Vacenovicích, Miloticích, ale přijeli 
i sportovci z Hrušek, Lanžhota a Hodonína.
Celý projekt "Školky v pohybu" běží už čtvrtým rokem 
díky hlavnímu sponzoru FK Hodonín firmě MND a.s. 
Dalšími velkými partnery jsou Sazka Bet a Moravia Sys-
tems. Všem děkujeme. A nakonec velké poděkování 
našim trenérům. Díky, trenéři. 

Přínos školek v pohybu
Doposud jsme přínos projektu Školky v pohybu mohli 
"měřit" jen na úrovni pocitů a emocí. Od rodičů, paní 
učitelek a hlavně od samotných dětí jsme dostávali 
tu nejlepší možnou zpětnou vazbu, a to, že je cvičení 
baví, že se na "školky" těší. A kdo pracuje s dětmi, dá 
nám za pravdu, že to je nádherná odměna a hřeje to 
u srdíčka. Dnes už můžeme vliv pravidelného cvičení 
dokázat i "číselně".  A to díky bakalářské práci našeho 
bývalého hráče Bc. Jana Mokrého. Honza provedl 
"testování" u dětí ze školek zapojených do projektu 
a porovnával výsledky s jinými školkami, které nejsou 
do projektu zapojeny. A výsledek je jednoznačný. 
Ve všech měřených disciplínách dosáhly "školko-
pohybové" děti výrazně lepších hodnot. Samozřejmě 
nejde tu jen o výhry a porážky, jde o to, že pravidelné 
cvičení má, mimo jiné, zásadní vliv na fyzickou kondici 
a zdravý vývoj těch nejmenších. Teď je otázka, jak dostat 
pravidelné cvičení, pokud možno do všech školek, čí by 
to měl být zájem, kdo by se měl podílet na financování 
a jiné otázky týkající se organizace a provozování Školek 
v pohybu.

Tour de školky v pohybu
Od února pořádáme tzv. Tour de Školky v pohybu 
a snažíme se představit projekt Školky v pohybu také 
v jiných školkách, než do kterých jezdíme. Ve školkách, 
které tedy nejsou do projektu ještě zapojeny, děláme 

ukázkové hodiny všeobecných pohybových aktivit pro 
děti. Jako první projevila enormní zájem MŠ Barevný 
svět z Tasova.  A tak ve čtvrtek 13.3 vyrazil tým trenérů, 
ve složení Vlado Winkler, Patrik Švantner a Patrik 
Dressler (oba hráči našeho Áčka) do vzdáleného 
Tasova. Tu na ně čekalo 15 natěšených dětiček. 
A byla vidět neskrývaná radost, jak si děti sportovní 
dopoledne pod vedením našich trenérů náramně užily.
Velmi nás potěšilo nadšení dětí a velká spokojenost 
paní učitelek.
Jakmile COVID 19 dovolí, rádi bychom navštívili další 
školky,  které mají zájem užít si atmosféru našeho 
jedinečného sportovně-pohybového programu.

Michal Bíza
Vedoucí mládeže

SI DĚTI PARÁDNĚ UŽILY

ŠKOLKY V POHYBU
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Nedělní školky v pohybu 

14 
hodin týdně

12 
školek/škol 

450
dětí se s námi hýbe



986 464 Kč 
Město Hodonín schválilo našemu klubu dotace 

 na dospělé kategorie 

758 275 Kč 
na mládežnická družstva

NOVINKY

Městu Hodonín tímto moc děkujeme a věříme, že tyto finanční prostředky 
využijeme nejlepším možným způsobem, který povede ke zkvalitnění sportovní 
přípravy mládeže a dospělých.

Dotace klubu

O HODONÍNSKÝCH INICIATIVÁCH



Na letošním slavnostním vyhlášení ankety 
Sportovec okresu 2019 jsme získali skvělá 
ocenění, a to hned ve dvou kategoriích. 

V kategorii Mládežnický tým obsadili  
naši mladší žáci roč. 2007 úžasné 1. místo.
Hráči tohoto ročníku v minulé sezóně obsadili  
2. místo v 1. žákovské lize. Toto umístění drží 
i po podzimní části sezóny v kategorii U13. 
Ocenění převzali trenér Radomír Kaizar a hráč 
Viktor Peřina.

V kategorii Talent získal ocenění hráč  
naší U15 Jakub Podkalský.
Kuba věkově spadá do kategorie U14, ale svými 
výkony patří mezi opory ligové U15-ctky. 

Je to skvělý úspěch celého klubu FK HODONÍN. 
Našim oceněným velká gratulace a poděkování  
za vzornou reprezentaci našeho klubu.
Zároveň blahopřejeme všem vyhlášeným 
sportovcům.

Děkujeme ČUS za uspořádání tohoto slavnostního 
večera, který jsme si užili a ocenění nám dodala 
energii a motivaci do další tvrdé, ale krásné práce. 

Michal Bíza
Vedoucí mládeže

ZÍSKALI JSME SKVĚLÁ OCENĚNÍ V ANKETĚ 

SPORTOVEC OKRESU 2019
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Sportovec okresu 2019



V rámci trenérského vzdělávání se skupina našich 
trenérů zúčastnila stáže na Sigmě Olomouc. 
V duchu hesla: "Učte se od nejlepších", měli 
trenéři jedinečnou příležitost nahlédnout 
"pod pokličku" jedné z nejlepších fotbalových 
mládežnických akademií v ČR. 

Během jednoho dne jsme viděli tréninky všech 
kategorií mládeže, včetně mezinárodního utkání 
U14. Děkujeme za tuto možnost a zkušenosti  
určitě dále zúročíme.

Velká gratulace patří našim trenérům Ondrovi 
Kůřilovi a Petrovi Ivičičovi, kteří zdárně dokončili 
studium Trenérské B-licence UEFA.

V pondělí 2. 3. 2020 se v Ratíškovicích uskutečnila 
schůzka trenérů mládeže okresu Hodonín. 
Schůzku pořádala Komise mládeže OFS Hodonín 
pod vedením GTM trenéra pana Foltýna. Jedním 
z bodů schůzky byla prezentace práce s mládeží 
v našem klubu. Prezentace ukazuje, že činnost  
FK Hodonín má zásadní vliv při výchově hráčů,  
jak pro regionální kluby, tak i pro TOP kluby v ČR.

Přátelské setkání u Vánočního fotbalového punče 
se povedlo! Fotbalisté a fotbalistky na hřišti, rodiče 
u svařáku, punče a guláše...Tombola, dárky, stromeček, 
koledy, ohňostroj... A výtěžek z dobrovolných příspěvků 
na dobrou věc! Paráda!

Děkujeme všem.

V NAŠEM KLUBU PRACUJEME 
I NA VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ A SETKÁVÁNÍ
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Před Vánoci jsme uspořádali pro naše přátele 
klubu, partnery, příznivce nejen fotbalu, ale 
všechny lidi, kteří mají rádi sport a zdravý pohyb 
jakýkoliv, „Vánoční fotbalový punč“. 

Nejen v předvánočním období bychom si měli 
pomáhat, a proto jsme uspořádali dobrovolnou 
sbírku ve formě dobrovolného vstupného 
od návštěvníků akce „Vánoční fotbalový punč“,  
která skončila ve správných rukou. Kasička byla 
osobně představiteli klubu předána do Kojeneckého 
ústavu v Kyjově, kde příspěvek využijí pro nákup 
vybavení pro malé dětičky, které pomoc potřebují. 
K tomu jsme v předvánočním období přidali ovoce, 
sladkosti a drobné dárečky od Ježíška.

Děkujeme, že jsme společnými silami všech,  
co přišli a přispěli, udělali dobrou věci a velkou 
radost na správném místě.

Michal Bíza
Vedoucí mládeže

Město Hodonín ve spolupráci s partnerskými městy vyhlásilo první ročník 
fotografické soutěže pro žáky ve věku 10 až 13 let. Jejím tématem je „Moje 
město.“ Soutěž je otevřena nejen dětem z Hodonína, ale také z partnerských měst. 

Výsledkem by měla být společná putovní výstava nejlepších 
soutěžních fotografií, které vyhodnotí a vybere odborná 
porota. Můžeš vyfotit v Hodoníně, co se Ti líbí. Budeme ovšem 
potěšeni, pokud vyfotografuješ naše okolí lesoparku 
a krásnou přírodu Dúbravy, protože ta stojí za zachycení 
na fotografii.

DÁVÁME FOTBALU

FOTOSOUTĚŽ „MOJE MĚSTO“

PRO DOBROU VĚC
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„třetí rozměr“



1.turnus: 6.– 10. 7. 2020    2.turnus:  13. – 17. 7. 2020

Minikemp: 17.– 21. 8. 2020 (pro děti nar.2012 – 2014)

Místo konání: Sportovní areál stadionu U Červených domků

Určeno pro: 

dívky a kluky ročníky narození 2007 až 2012  

“Minikemp“ pro děti nar. 2012 – 2014 

Kapacita:  max. 25 dětí

Program: 

8.00 – 8.30  příchod dětí                                                                                                                              

8.30 – 9.00   ranní tréninkový program 

 (strečink, gymnastika, …)                                                      

9.00 – 9.15  oddych, svačina                                                                                                               

9.30 – 11.30  dopolední trénink (pohybová  

 a obratnostní cvičení, hry)                                       

11.30 – 12.30  oběd, oddych                                                                                                            

12.30 – 13.30 zábavná cvičení v přírodě,  

 prožitkové aktivity                                                              

13.30 – 15.30 odpolední tréninkový program  

 (fotbalová a pohybová cvičení)                       

15.30 – 16.00  odchod dětí domů

Stravování: 3 jídla denně (oběd, 2x svačinka)  

+ pitný režim (minerálky, ovocné džusy)

Další aktivity: miniturnaj, návštěva ZOO, soutěže, 

trampolínky, aktivity ve veslařském areálu

Trenéři: Vladimír Winkler, Jarka Ralbovská,  

Igor Petrák a další trenéři FK Hodonín

Cena: 2.500,- (v ceně stravování, pitný režim,  

tričko, tréninkové plochy, pomůcky, trenéři, ceny)

Přihlášky: přihlášky posílejte na kontakt  

vwinkler74@gmail.com do 30. 5. 2020

Kontakt: FK Hodonín z.s.

Vladimír Winkler 

775 875 203 

www.fkhodonin.com

PRÁZDNINY V POHYBU
  FOTBALOVÝ A SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP 

Fotbalový klub FK Hodonín z.s. pořádá už 4.ročník letních fotbalových kempů, 

zaměřených na všestrannou pohybovou průpravu dětí.

h l a v n í  p a r t n e r



DO PRÁCE NA KOLE
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VÝZVA
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„Do práce  
      na kole“
Jezdíte do práce na kole nebo chodíte pěšky 
a nikdo vás za to neocení? Rozhodli jsme se 
to změnit. Letos se jako město přihlásíme 
do květnové výzvy s názvem DO PRÁCE NA KOLE.

Prvním 100 občanům, kteří se zaregistrují od 1. 3. 
do 31. 3. 2020 uhradíme startovné. Přihlásit se můžete 
jako jednotlivci nebo si vytvořit tým maximálně  
5 osob. (bližší informace na www.hodonin.eu)

Oceníme každého, kdo se s námi zapojí a splní 
pravidla soutěže. Zmapujeme ve městě místa, kudy se 
pohybujete a přispějeme tak k udržitelné mobilitě.
Soutěžní kategorie jsou zaměřeny na pravidelnost, 
délku jízdy aj. Cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby 
jako dopravní prostředek po městě používali jízdní 
kolo nebo jakoukoliv bezmotorovou formu dopravy 
včetně běhu a chůze.

Když lidé přestanou denně jezdit autem, zlepší tak 
nejen svou kondici, zdraví, náladu a možná i vztahy 
s kolegy, ale přispění i k čistšímu a bezpečnějšímu 
městu.

Tato výzva platí i pro všechny zaměstnavatele.  
Přidejte se k městu Hodonínu a MND a.s. a podpořte 
své zaměstnance formou finanční podpory 
a koordinace aktivity. Registrovat se můžete od  
1. 3. 2020 do 30. 4. 2020 na www.dopracenakole.cz

Přihlaste se a podpořte mobilitu a zdravý životní 
styl ve městě, teď s COVIDEM 19 ještě aktuálnější. 
Soutěžit se bude o hodnotné ceny, tak si to 
nenechte ujít.

Ing. Jana Holomčíková
koordinátorka Projektu Zdravé město a MA21



• Facebook FK Hodonín z.s. 
 −  Na facebookových stránkách jsme velmi aktivní, sledovanost stránek klubu se nám zvýšila o 600 sledujících
 −  Sledujte naše facebookové stránky s aktuálními informacemi ohledně COVID 19. 
 −  Velmi zajímavá jsou i videa, která budeme umísťovat na FB, jak naši hráči berou individuální trénink 

zodpovědně.

•    www.fkhodonin.com  

 pravidelně aktualizujeme webové stránky klubu o nové informace  

Vážení přátelé, 

pokud se chcete zapojit a pomoct nám Zpravodaj FK Hodonín vytvářet, či je zde téma, které Vám chybí, 
neváhejte se na nás obrátit se zpětnou vazbou a návrhy na: fkhodonin@seznam.cz

Kontakty

Děkujeme partnerům!


